На основу члана 25. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“.
бр. 129/2007, 34/10 – одлука УС и 54/2011)
Градска изборна комисија Ниш, на седници од 12.04.2016. године, са
почетком у 15,00 сати, донела је
РЕШЕЊЕ
I OДБИЈА СЕ проглашење Изборне листе ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ –
ЗАВЕТНИЦИ – НИШ МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ!, коју је за избор одборника Скупштине
Града поднела Група грађана ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ
СВИХ НИШЛИЈА МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ, под бројем 013-173/2016 од 08.04.2016.
године, јер садржи недостатке који нису отклоњени у року одређеном Закључком
Градске изборне комисије број 013-184/2016 од 09.04. 2016. године.
Образложење
Дана 08.04.2016. године, у 17,30 сати у просторијама Градске изборне
комисије Ниш, Марија Ђорђевић, овлашћено лице подносиоца Изборне листе,
благовремено је поднела Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Града
Ниша
Провером је утврђено да Изборна листа садржи недостатке који су сметња
за проглашење Изборне лист и то:
- у Изборној листи за избор одборника Скупштине Града Ниша, образац ОСГН
1/16, испред назива подносиоца изборне листе недостају речи: „Група грађана“;
- назив Изборне листе није истоветан називу из Споразума о образовању Групе
грађана под којим ће предлагати кандидате за избор одборника Скупштине Града
Ниша;
- подаци о кандидатима за одборнике Скупштине Града Ниша, под редним
бројем 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20 и 21, а који се односе на ЈМБГ,
занимање и адресу становања кандидата према уверењу о пребивалишту, нису
усклађени са Изборном листом, а што је обавезно по Закону о локалним изборима
и Упутством за спровођење избора за народне посланике народне скупштине,
расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС“, број 22/2016);
- да су Изјаве о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Града Ниша,
потписане пре овере Споразума о образовању Групе грађана;
- недостаје Уверење о држављанству за кандидата за одборника Скупштине
Града Ниша под редним бројем 8, а што је обавезна документација која се подноси
за сваког кандидата за одборника Скупштине Града Ниша, у складу са чланом 19.
Закона о локалним изборима и Упутством за спровођење избора за народне
посланике народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени
гласник РС“, број 22/2016);
- да је Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Града Ниша
под редним бројем 1, дата дана 07.06.2016. године, односно, да је Изјава о

прихватању кандидатуре за одборника Скупштине Града Ниша под редним бројем
21, дата дана 08.06.2016. године;
- да су изјаве бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборника
Скупштине града Ниша, образац ОСГН 5/16, потписане пре овере Споразума о
образовању Групе грађана.
Градска Изборна комисија је донела Закључак о отклањању недостатака
број 013-184/2016 од 09.04.2016. године, којим је наложила подносиоцу Изборне
листе да у року од 48 часова, од часа пријема Закључка отклони наведене
недостатке.
Дана 11.04.2016. године у 15,30 сати овлашћено лице подносиоца Изборне
листе доставило је Градској изборној комисији, поступајући по Закључку комисије,
допуну документације.
Провером достављене допуне документације по Закључку, Градска изборна
комисија је утврдила да подносилац није поступио у потпуности по Закључку
комисије број 013-184/2016 од 09.04.2016. године, односно није доставио:
- Изборну листу са усаглашеним подацима који се односе на ЈМБГ, занимање и
адресу становања кандидата за одборнике Скупштине Града Ниша, под редним
бројем 8, 9, 10,12 и, 14, а према уверењу о пребивалишту и
- прописан број изјава бирача образац (ОСГН 5/16) који подржавају Изборну
листу кандидата за одборнике Скупштине Града Ниша, потписане након овере
Споразума о образовању Групе грађана.
Из наведених разлога Градска изборна комисија одлучила је као у
диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети
приговор Градској изборној комисији Ниш у року од 24 часа од дана доношења
решења.
Доставити:
- Група грађана ПОКРЕТ ЗА СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – ПОКРЕТ СВИХ НИШЛИЈА
МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ, подносиоцу Изборне листе
- архиви
Број: 013-210/2016
У Нишу, 12.04.2016. године у 15,15 сати.
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